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 چکیده
تشای  اص آٖ فشٚضاٖ خشدٜتاصاسیاتی است وٝ  ٞای سٚش تشیٗ ٟٔٓتاصاسیاتی تػشی یىی اص 

خزاتیت ٘طاٖ دادٖ تشای  تػشییه سٚش  .وٙٙذاستفادٜ ٔی ٞا فشٚضٍأٜطتشی تٝ  خزب

 .استتٝ ٔطتشیاٖ  فشٚضٍاٜ فشد ٔٙحػشتٝتشخستٝ ٚ  ٞای ٚیژٌیٚ ٘اْ تداسی 

-ایٗ ٚالقیت وـٝ خشیـذ ٔی .اص ٔثاحث اغّی تاصاسیاتی است وٙٙذٜ ٔػشفخشیذ آ٘ی سفتاس 

وٙذ وـٝ دسن وٕه ٔیتٝ تاصاسیاتاٖ  ٘یاص ا٘داْ ٌیشد خض تٝدالیُ ٔختّفی  تٛا٘ذ تٝ

ایٗ سفتاس تٝ فٟٓ ایٗ  یٝآٚس٘ذ. ٔغاِق دست تٝوٙٙذٌاٖ تٟتـشی اص سفتاسٞای ٔػشف

وٙٙذٜ دس صٔاٖ خشیذ، سفتاس خاغی اص خٛد ٘طاٖ وٙذ وٝ چشا ٔػشفٔٛضٛؿ وٕه ٔی

 .دٞذٔی

سثه وٙذ وٝ ٔیوٕه تٝ ٔطتشیاٖ پشداصد تّىٝ ٕ٘ی ٞا ایذٜتاصاسیاتی تػشی  تٝ تحٕیُ  

تاصاسیاتی تػشی فأُ ٟٕٔی است وٝ تٛخٝ  تٙاتشایٗ .ضخػی خٛدضاٖ سا تیاٖ وٙٙذ

تشغیة  آ٘ی خشیذسا تٝ  ٞا آٖٚ  وٙذ ٔیٔطتشیاٖ سا ٘سثت تٝ ٔحػٛالت فشٚضٍاٜ خزب 

تا اص سلثا  وٙذ ٔیوٕه  فشٚضاٖ خشدٜوٙذ. یه استشاتژی تاصاسیاتی تػشی ٔؤثش تٝ ٔی

 .خّٛتش تاضٙذ
 .، سفتاس خشیذ آ٘یاتی تػشی، خشیذ آ٘یتاصاسی :کلمات کلیدی
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 3، مهدی نبوی ساده2سهزا مزادیان ،1نجفی ساده السادات نادره

 اسان فضٛ ٞیأت فّٕی دا٘طٍاٜ آصاد اسالٔی 1

 دا٘طدٛی واسضٙاسی اسضذ ٔذیشیت تاصسٌا٘ی ـ تاصاسیاتی، دا٘طٍاٜ آصاد اسالٔی اسان 2

 تاصاسیاتی، دا٘طٍاٜ آصاد اسالٔی اسان دا٘طدٛی واسضٙاسی اسضذ ٔذیشیت تاصسٌا٘ی ـ 3

 رفتار خزید آنی درنقش باساریابی بصزی 
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 مقدمه
ٞا تا صٔاٖ ٕٔىٗ، ا٘داْ دس فشٚضٍاٜ ٞا آٖتالضی سا تشای خزب خشیذاساٖ ٚ حفؼ  ٞشٌٛ٘ٝ فشٚضاٖ خشدٜدس ٔحیظ سلاتتی أشٚص 

تا تٛخٝ تٝ  .وٙٙذاستفادٜ ٔی غیشٔتقاسفٚ اص اتضاسٞای ٔٛخٛد ٚ  دٞٙذ ٔیٔختّف سا تٛسقٝ  ٞای استشاتژی دٞٙذ. تشای سسیذٖ تٝ ایٗ ٞذفٔی

سسذ تاصاسیاتی تٝ ٘ؾش ٔی [1] .ٌزاسد اثش ٔی ٔطتشی ٞیدا٘ات  تش  احتٕاالً  فشٚضی خشدٜ  ٔحیظ  دس  ٞا ٔحشن  وٝ  دٞذ ٔی  ٘طاٖ  ٔغاِقاتایٙىٝ 

تا ٞذف ایداد یه ٔحیظ تداسی خزاب وٝ تش احساسات  فشٚضاٖ خشدٜ .ای خشدٜ فشٚضاٖ تاضذتػشی اتضاس ٔٙاسثی تشای تحمك اٞذاف تٛسقٝ

ضثاٞت واال دس  [2] .وٙٙذاص تشویثات ٔختّف فٙاغش تاصاسیاتی تػشی استفادٜ ٔی ،ٌزاسد ٔی تأثیشٚ سفتاس خشیذاساٖ دس فشٚضٍاٜ 

تا غٙقت اص تاصاسیاتی تػشی تشای تٟثٛد ٔغّٛتیت ٔحػَٛ استفادٜ وٙذ، ٔحػٛالت خٛد سا  ضٛد ٔیٔختّف ٔحػَٛ تافث  ٞای تٙذی دستٝ

اص آ٘دا وٝ ٔطتشیاٖ د٘یای سلاتتی [ 3] فشاٞٓ آٚسد. فشٚضاٖ خشدٜسا افضایص دٞذ ٚ ٔضیت ٔتٕایض تشای  ٔطتشیاٖ ٔتٕایض وٙذ ٚ سفتاس خشیذ آ٘ی

یه  وٝ ٍٞٙأی، ٕایض دس واالٞا ٚ فضای خشیذ چیضی است وٝ ٔطتشی أشٚص ا٘تؾاس داسدتٚ  ٞای تاصاس ٞستٙذ أشٚص خٛاستاس تٕایض پیطٟٙاد

 [4]. تاضذ ٔیفٙاغش تػشی ٔحػَٛ  وٙذ ٔی تٛخٝ خّةیه ٔحػَٛ سا خشیذاسی ٕ٘ایذ اِٚیٗ چیضی وٝ تشای اٚ  خٛاٞذ ٔی وٙٙذٜ ٔػشف

ٔضیت سلاتتی  تشیٗ ٟٔٓ فٙٛاٖ تٝضـذٖ آٖ  ٔذاسی، ٔغشح أشٚصٜ تیص اص پیص ضاٞذ افضایص إٞیت ٔطتشیاص سٛی دیٍش 

، سفتاس خشیذ آ٘ی وٙٙذٜ ٔػشفسفتـاس  حٛصٜٔثاحث دس  تشیٗ ٟٔٓیىی اص  .ٞسـتیٓ ٚواسٞا وسةٞا ٚ ٘مـص آٖ دس ٔٛفمیـت ٚ پیطـشفت ساصٔاٖ

ٔحمماٖ تاصاسیاتی،  تاصٌی تٝ. ستسا تٝ خٛد خّة وشدٜ ا پشداصاٖ ٘ؾشیٝاست. خشیذ آ٘ی پذیذٞای فشاٌیش ٚ ٔتٕایض است وٝ تٛخٝ ٔحمماٖ ٚ 

 وـٝ تـیص اص ٘یٕـی اص خشیذٞای دسٖٚ تا خـایی ا٘ذ وشدٜتسیاس لذستٕٙذ ٚ اثشتخص ٔقشفی  وٙٙذٜ ٔػشفسفتاس آ٘ی سا دس فشایٙذ سفتاس خشیذ 

 خشیذ أشٚصٜ ٚ [6 ٚ 5] تتاصاسیاتی إٞیت یافتـٝ اسـ ٞای فقاِیتاساس، خشیذ آ٘ی دس  ایٗ تشٚ  ٌیش٘ذ ٔیآ٘ی غٛست  غٛست تٝفشٚضٍاٞی 

احتٕاَ فٙاغش تاصاسیاتی تػشی  وٝ تیاٖ وشدیٓ  عٛس ٕٞاٖ [6] .لثّی سیضی تش٘أٝ تا خشیذ تا است، آ٘ی خشیذ تاتـ تیطتش خذیذ ٔحػٛالت

ٚ  سفتاس خشیذ آ٘ی دس ایٗ ٔماِٝ وٝ دس پیص است سقی تش آٖ است ٔفْٟٛ تاصاسیاتی تػشی ٚ فٙاغش آٖ، [2] دٞٙذ.خشیذ آ٘ی سا افضایص ٔی

 .اضاسٜ ضٛد تثییٗ  ٚ تٝ ٘مص تاصاسیاتی تػشی دس سفتاس خشیذ آ٘ی تش سفتاس خشیذ آ٘ی تأثیشٌزاسفٛأُ 

 بصزی باساریابی مفهوم

تٛاٖ ٌفت تٝ فثاستی ٔی [7] ٔطتشی خزاب تٝ ٘ؾش تیایذ. اص دیذاست وٝ  ای ضیٜٛتاصاسیاتی تػشی تٝ ٔقٙی ٞٙش ٕ٘ایص واال تٝ 

تش استثاط تا ٔطتشیاٖ اص عشیك  تأویذ، تا تٛدٜتش ای وٝ تٝ ِحاػ تػشی خزابٞٙش اسائٝ ٔحػٛالت تٝ ضیٜٛفّٓ ٚ  فٙٛاٖ تٝتاصاسیاتی تػشی 

(، ٔقتمذ٘ذ وٝ تاصاسیاتی تػشی اتضاسی تشای ا٘تماَ پیاْ اص واالٞا 2112) ضٛد. ٘ٛیسٙذٌا٘ی ٔا٘ٙذ ٚاً٘ ٚ ایپٞا تقشیف ٔیتػاٚیش ٚ سخٙشا٘ی

 تأثیشٔحػٛالتی است وٝ ٔطتشیاٖ سا تحت  ٔؤثشتاصاسیاتی تػشی اسائٝ  تٙاتشایٗ[ 2] .ٔختّف تػشی است ٞای سثهتٝ خشیذاساٖ تا استفادٜ اص 

اسائٝ یه "وٙذ. ایٗ تقشیف فثاست است اص شی ٔٙاسة فشضٝ ٔیتٝ ایٗ ٔقٙی وٝ ٔحػَٛ ٔٙاسة سا دس صٔاٖ ٔٙاسة تٝ ٔطت دٞذ ٔیلشاس 

٘اْ تداسی ٚ ٔحػٛالت آٖ تٝ ٔطتشی اص عشیك واس ٌشٚٞی تشای تثّیغات، ٕ٘ایص، سٚیذادٞای ٚیژٜ، ٕٞاٍٞٙی سٚش، ٚ اداسٜ  یافشٚضٍاٜ 

ٞای وٝ فشٚضٍاٜ ضٛد ٔیتافث  تٟٙا ٘ٝتی تػشی تاصاسیاتش ٕٞیٗ اساس  [8]تٛسظ فشٚضٍاٜ است.  ضذٜ اسائٝفشٚش تشای فشٚش واالٞا ٚ خذٔات 

. آسایص ٔحػٛالت، احساسات تاضٙذ ٔی، خزاب ٚ فشیثٙذٜ ٘یض اتُ دستشستداسی خزاب ٚ خاِة تاضٙذ، تّىٝ تشای خشیذاساٖ ل

ٔا٘ٙذ ِزت  وٙٙذٜ ٔػشفٔختّف  ٞای خٙثٝتاصاسیاتی تػشی ضأُ  فالٜٚ تٝ [ 3]. دٞذ ٔیلشاس  تأثیشدس ٔٛسد ٔحػَٛ سا تحت  وٙٙذٌاٖ ٔػشف

خٛاٞذ وشد. ٚ ٔمذاس  خشیذاسی تیطتشفشٚضٍاٜ تالی تٕا٘ذ، یه یه خشیذاس تیطتش دس  ٞشچمذساحساسی، ِزت فاعفی ٚ ِزت ضٙاختی است 

ذ تٙاتشایٗ ٔحشن ٚ ٔحیظ تػشی تایاٚ دس فشٚضٍاٜ داسد.   تخص ِزتوٙذ تستٍی تٝ تدشتٝ ساحت ٚ صٔا٘ی وٝ خشیذاس دس فشٚضٍاٜ غشف ٔی

 [8]. تاضٙذ تا ٔطتشی تشای ٔذت عٛال٘ی دس فشٚضٍاٜ تالی تٕا٘ذ ٔؤثشٚ  تخص آسأص

دس  تٛا٘ذ ٔیٚسیّٝ استثاعی است وٝ ٔطتشی  تشیٗ ٔستمیٓ دٞٙذٜ ٘طاٖتاصاسیاتی تػشی یه اتضاس تاصاسیاتی ٟٔٓ است وٝ  تشدیذ تی

تٛط تٝ ٞش دٚ ایٗ یقٙی فشٚش ٚالقی واالٞا اص عشیك یه سسا٘ٝ تػٛیشی است، تٙاتشایٗ، تاصاسیاتی تػشی ٔش .ٍٞٙاْ خشیذ تثیٙذ یا تدسٓ وٙذ

تش  تأثیشٌزاسٔٙاسة دس صٔیٙٝ  عٛس تٝتشای ٔطتشی است ٚ ٕٞچٙیٗ ایٙىٝ ایٗ پیاْ  تػٛیشی غٛست تٝیا ٘اْ تداسی  ٘حٜٛ ٕ٘ایص ٔحػَٛ ٚ

 تػشی آٔٛصش ٔطتشی، دس خٟت استماء ٔٙدش تٝ خشیذ ضذٜ است. ٞذف اص تاصاسیاتی دسٟ٘ایتٜ ٚ ٘تیدٝ سٚا٘ی یا سفتاسی ٔثثت سٔضٌطایی ضذ

تػشی  ٞای اسائٝعشیك  وٙذ تا تػٛیش ٚ ٔفْٟٛ خٛد سا اصت. تٙاتشایٗ، ٞش فشٚضٍاٜ تالش ٔیٔتقذد اس خشیذضشوت ٚ تطٛیك  یا تػٛیش فشٚضٍاٜ

 [9] تٟثٛد تخطذ.
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 عناصز باساریابی بصزی

ٔغاِقٝ ٘ؾشی ٘طاٖ داد وٝ  .ٔتفاٚتی داس٘ذ ٞای دیذٌاٜ وٙٙذ ٔیٌزاسی فٙاغش تاصاسیاتی تػشی سا ٘اْ وٝ دسحاِیدا٘طٕٙذاٖ 

 فٙٛاٖ تٝدٞٙذ؛ تشخی اص ٘ٛیسٙذٌاٖ اص فٙاغش ٔختّف سا تٝ ایٗ پذیذٜ تقٕیٓ ٔی ٘ٛیسٙذٌاٖ، تقشیف ٔتفاٚت اص تاصاسیاتی تػشی داس٘ذ ٚ فٙاغش

ٞایی اص دس صیش تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ،٘أٙذفٙٛاٖ فٙاغش ٔیٝٞا سا تتقضی دیٍش آٖ ٚ وٙٙذٞا اضاسٜ ٔیاتضاس تٝ آٖ فٙٛاٖ تٝ، تقضی دیٍش وٙٙذ ٔیتىٙیه یاد 

 :وٙیٓٞا اضاسٜ ٔیآٖ

 ٘ٛیسٙذٌاٖتشخی اص : فٙاغش تاصاسیاتی تػشی اص ٍ٘اٜ 1جدول 

 عناصز باساریابی بصزی سال نویسندگان

ٞا ٚ ٔٛلقیت ٔىا٘ی، چیذٔاٖ فشٚضٍاٜ، تدٟیضات فشٚضٍاٜ، واالٞا ٚ ، سٚضٙایی، فشْٞا سً٘ (2113) ٚاسدوشفٛت، دیٛیس ٚ 

 [11] .ٕ٘ایص  غفحٝ

 [11] .ٚ فٙاغش دوٛساسیٖٛ ٞا سً٘ (2119) چاتیض٘دیتٛ ٚ ثٛدٚسیذیس

  .فشٚضی است خشدٜٞای  تیشٖٚ فشٚضٍاٜ ضأُ ٚیتشیٗ ٕ٘ایص ، ٕ٘ای ساختٕاٖ ٚ ٔحُ (2113) ٔثا ٚ چٌٛٗ
ٞای  وٙٙذٜ؛ ٕ٘ادٞا؛ عشح، تدٟیضات، واال، تىٙیه فٛأُ داخّی فشٚضٍاٜ ضأُ فٛأُ ٞذایت

 [8]ٞا ٚ فٛأُ فضایی ٚ ضشایظ ٔحیغی، است اسائٝ، پطتیثاٖ

( ٚ فٛأُ تٙذی عثمٝٚ  تٙذی عشحفٛأُ ٔحیغی )٘ٛسپشداصی، فغش، ٔٛسیمی(، فٛأُ عشاحی ) (2113) ، سیٛاوٛٔاساٖ ٚ ضشٔاٖأٛٞ

 [12] اختٕافی.

چیذٔاٖ فشٚضٍاٜ، ٕ٘ایص واال، ٔتغیشٞای فضای فشٚضٍاٜ، اخضای تػشی خاسج اص فشٚضٍاٜ  2114 ، یاٖ ٚ اوٕاًٖچا٘

 [13] )تختٝ افالٖ فشٚضٍاٜ، ٕ٘ای سشدس، ٚضقیت ٚیتشیٗ، پٛستشٞای دس فضای تاص(.

 [14] .عشح، تٕیضی، ٔٛسیمی، فغش ٚ سایحٝ ٚ دسخٝ حشاست یا٘ٛسپشداصی، سً٘، ٕ٘ایص  2115 فّیحسیٗ ٚ 

 

 باساریابی بصزی های ویژگی

ٞا تٝ سضذ فشٚش خشدٜ فشٚضاٖ اص عشیك تشغیة ٔطتشی تٝ خشیذ ٔحػٛالت ٞایی است وٝ یىایه ایٗ ٚیژٌیتاصاسیاتی تػشی داسای ٚیژٌی

 ٞا تٝ ضشح صیشا٘ذ:وٙٙذ، تشخی اص ایٗ ٚیژٌیوٕه ٔی

 ٜوٙذ ٔیٔختّف سا خزب  ٞای ٔطتشیی فشٚضٍاٜ، ٕ٘ای ٚیژ. 
  وٙذ ٔیخٛاٖ تا دسآٔذ تاال سا خزب  وٙٙذٜ ٔػشف ٞای ٌشٜٚ ٔذسٖ پستسثه. 

  ٚ وٙذ ٔیافشاد لاعـ سا خزب  ای پایٝسثه سٙتی. 

 وٙذ ٔیتا دسآٔذ تاالتش سا خزب  وٙٙذٜ ٔػشف ٞای ٌشٜٚٞای ِٛوس، اسائٝ سثه. 

 ٚ وٙذ ٔیویفیت ٌشا سا خزب  ی وٙٙذٜ ٔػشف ٞای ٌشٜٚسیقی اص سثه اسائٝ سٍ٘اسً٘ ٚ خزاب، عیف. 

  ،وٙذ ٔیتا سثه ص٘ذٌی ٔذسٖ سا خزب  وٙٙذٜ ٔػشف ٞای ٌشٜٚسثه اسائٝ صیثا أا ٔتٕایض. 

  ،ٜ[7]. وٙذ ٔیدٚست سا خزب ٘ٛؿ وٙٙذٜ ٔػشف ٞای ٌشٜٚسثه اسائٝ ساد 

 لثُ اص وٝ ضٛد ٔی ٌفتٝ خشیذی تـٝ آ٘ـی خشیـذ عٛسوّی، تٝ. است واال خشیذ تٝ پایذاس ٚ  لٛی ٞذف، تی ، فٛسی ٔیُ آ٘ی خشیذ

 ، تاصاسیـاتی ساٞثشدٞـای وٙٙذٜ، ٔػشف سفتاس ٔا٘ٙذ ٌٛ٘اٌٛ٘ی ٔقیاسٞای تٝ سا آ٘ی خشیذ ٔحممـاٖ تاضذ ٘ذاضتٝ ٚخٛد آٖ تشای ای تش٘أٝ

 [15. ]ا٘ذ وشدٜ تٙذی عثمٝ  ا٘سـاٖ ٘ٛؿ سٚا٘ی تٙیادٞای ٚ  اختٕافی ٞای خٙثٝ

 غشفٝ تٝ ٔمشٖٚ ٘یاص، ٔا٘ٙذ ٔختّف چیضٞای دِیُ تٝ ٚ ٌیشد¬ٔی ضىُ صیاد اسصیاتی ٚ تفىش تذٖٚ وٝ است خشیذی آ٘ی خشیذ سفتاس

 سفتاس ٔقٙای تٝ ایٗ وٙذ، ٔی خشیذاسی سا آٖ ٚ داسد دٚست سا ٔحػٛالت ٔطتشی ٌفت تٛأٖی  فثاستی تٝ ضٛد ٔی ا٘داْ غیشٜ ٚ لیٕت تٛدٖ،

 [8. ]است آ٘ی خشیذ

 

 خشیذ سفتاس تٛدٖ فشاٌیش. ا٘ذ وشدٜ تقشیف سفتاسی وٙتشَ تذٖٚ ٚ  غیشٔٙغمی سفتاسی سا آ٘ی خشیذ سفتاس ٌزضتٝ، تحمیمات اص تقضی

  غٛست تٝ  ٔطتشی  خشیذ  سفتاس  دسن  تشای[ 8. ]است دادٜ سٛق آ٘ی خشیذ ٔغاِقٝ تٝ سا ٔحمماٖ ٘یض لیٕت ٌشاٖ ٔحػٛالت ٔٛسد دس حتی آ٘ی

 :اص  ا٘ذ فثاست  وٝ ضٛد  تیاٖ  آضىاستش  خشیذ،  ٘ٛؿ  ایٗ  ٞای ٚیژٌی  تا  است  الصْ  آ٘ی،

 تاسٜ یه  ٚ  ٘اخٛدآٌاٜ  غٛست تٝ فُٕ  تٝ  تٕایُ -1
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 سٚا٘ی تقادَ  فذْ -2

 سٚا٘ی تمالی  ٚ  تضاد -3

 ضٙاختی  اسصضیاتی  واٞص -4

 [ 5 ٚ 1. ]فٛالة  تٝ  تٛخٟی تی -5

  تش٘أٝ  تذٖٚ  خشیذ  یه  سا  آ٘ی  خشیذ ،(1987 )  سٚن  ٔثاَ فٙٛاٖ تٝ . ا٘ذ وشدٜ  اسائٝ  آ٘ی  خشیذ  اص  ٔتقذدی  تقاسیف  تسیاسی  ٔحمماٖ

 ایٗ  غٛست  ایٗ  دس  پیٛ٘ذد ٔی  ٚلٛؿ  تٝ  تاضذ،  داضتٝ  ٔثثتی  احساس  ٔحیغی  ٞای ٔحشن  تشاتش  دس  وٙٙذٜ ٔػشف  وٝ  صٔا٘ی  داسد  افتماد ٚ   دا٘ذ ٔی

 [1. ]ضٛد ٔی  ٔثثت  ٞیدا٘ات  ایداد  تافث  ِزت  ٚ  خٛضی  احساس 

 یا ٚ ٔٛسدفاللٝ، ٔحػَٛ ٔٛسد دس وافی اعالفات یا خایٍضیٗ، ٞای ٌضیٙٝ ٌشفتٗ ٘ؾش دس تذٖٚ وشدٖ خشیذ یقٙی آ٘ی خشیذ سفتاس

 ضذٜ ضٙاختٝ ٔطىُ یا ٘یاص ٌٛ٘ٝ ٞیچ تذٖٚ ٚ ِحؾٝ یه دس سا ٔحػَٛ وٝ ٌیشد ٔی تػٕیٓ وٙٙذٜ ٔػشف. است خشیذ لثّی لػذ تذٖٚ حتی

 [3. ]وٙذ لثَٛ

: ضٛ٘ذ تمسیٓ دستٝ چٟاس تٝ است ٕٔىٗ آ٘ی خشیذ تش ٔؤثش فٛأُ وٝ ٔقتمذ٘ذ( 2119) تٍذٚ٘ایت ٚ ٚیشٚیالیت،ساالدیٗ

 ضٙاسایی سا آ٘ی خشیذ اغّی خٙثٝ دٚ[ 2. ]ٔحػَٛ ٞای ٚیژٌی ٚ ٔٛلقیتی فٛأُ فشٚضٍاٜ، ٔحیظ ٞای ٚیژٌی وٙٙذٜ، ٔػشف خػٛغیات

 ٚ سیضی تش٘أٝ تذٖٚ خشیذی آ٘ی خشیذ. ٌٛیٙذ ٔی ضٙاختی خٙثٝ آٖ تٝ وٝ داسد استثاط تأُٔ ٚ تفىش ٚ سیضی تش٘أٝ ٘ثٛد تا اَٚ خٙثٝ وشد٘ذ؛

 خشیذ اص لثُ وٝ است اعالفات وٕیت ٚ ویفیت وٙذ، ٔی ٔتٕـایض ضذٜ سیضی تش٘أٝ خشیـذ اص سا آ٘ـی خشیذ آ٘چٝ. است خشیذاس اسصیاتی تذٖٚ

 اؽٟاس ٔتقذدی وٙٙذٌاٖ ٔػشف. ضٛد ٔی ٘یشٚٔٙذ ٞیدا٘ی ٞای پاسخ ٔٛخة آ٘ی خشیذ. داسد استثاط ٞیدـاٖ تـا دْٚ خٙثٝ. ضٛد ٔی وسة

 [15. ]ا٘ذ وشدٜ تدشتـٝ سا خطـٙٛدی ٚ تـشس ٞیداٖ، ِزت، ٕٞچٖٛ احساساتی خشیذضاٖ، فشایٙذ عی وٝ داضتٙذ

 آنی خزید رفتار بز تأثیزگذار عوامـل
 

 :وشد٘ذ تٙذی دستٝ صیش ضشح تٝ ٌشٜٚ سٝ دس سا آ٘ی خشیذ سفتاس تش تأثیشٌزاس فٛأـُ

 ؛ فزدی عوامل-
 .ٌزاسد ٔی اثش ٚی تش خشیذ ٍٞٙاْ ٚ ٌیشد دستشٔی سا فشد تٝ ٔشتٛط فٛأُ تٕاْ 

 .سٚا٘ی حاِت ٚ احساسات تحػیالت، ٔثاَ، تشای

 ؛ محصول به مزبوط عوامل-
 . ٌزاسد ٔی تأثیش آ٘ی خشیذ تش ٚ ضٛد ٔی ضأُ سا است ٔحػَٛ تا ساتغٝ دس وٝ فٛأّی تٕاْ 

 .لیٕـت ٔا٘ٙـذ ٔحػـَٛ تـا ٔشتثظ خاسخی فٛأُ وّیٝ ٚ ٔحػَٛ عشح ٔحػَٛ، واسوشدی ٚ ؽـاٞشی ٚیژٌـی ٕ٘ٛ٘ـٝ، تشای 

  ؛ محیطی عوامل-
 ٔی تٙذی دستٝ ٌشٜٚ ایٗ دس ضٛ٘ذ، ٕ٘ی ٔحػَٛ ٚ فشد ضأُ ٚ داس٘ذ تأثیش آ٘ی خشیذ سفتاس تش ٔستمیٓ عٛس تٝ وٝ فٛأّی تٕاْ

 . ضٛ٘ذ

[15]. خشیذ دس تطـٛیمی ٞای فقاِیت ٕٞٝ ٚ فشٚضٍاٜ داخُ ٔحیظ ٚسایُ، چیذٔاٖ ٘حٜٛ ٔٛصیه، ٘ٛس، س٘ـً، داخّـی، عشاحـی ٔثاَ تشای  

 

 

  آنی خزید  رفتار درباساریابی بصزی  عناصزنقش بزخی اس 
دس خذَٚ صیش ایٗ ساتغٝ ا٘داْ ٌشفتٝ است، صیادی دس  ٔغاِقات ٚ إٞیت تاصاسیاتی تػشی ٚ ٘مص آٖ دس سفتاس خشیذ آ٘ی تٛخٝ تٝتا 

 پشداصیٓ:ٚ تٝ تٛضیح ٞش وذاْ تٝ عٛس خذاٌا٘ٝ ٔی وٙیٓتٝ ضص فٙػش ٔؤثش دس ایٗ ساتغٝ اضاسٜ ٔی
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 [9] ذ  آ٘ی٘مص تشخی اص فٙاغش تاصاسیاتی تػشی دس سفتاس خشی :2جدول 

فٙاغش 

تاصاسیاتی 

 تػشی

 ٘مص دس سفتاس خشیذ آ٘ی

ٚیتشیٗ 

 ٕ٘ایص

ا٘ذ صیشا اِٚیٗ ٔىاٖ تشای ٔاللات ٔطتشی تا تش٘ذ  ضذٜ تشیٗ تخص عشاحی فشٚضٍاٜ پزیشفتٝ فٙٛاٖ ٟٔٓ ٞای ٕ٘ایص تٝٚیتشیٗ

ٞا  آٖ .ضذٜ است یا دس خیاتاٖ ضّٛك ٚالـٞای ٕ٘ایص فشٚضٍاٜ دس یه تاصاس  آیا ٚیتشیٗ ٔحػٛالت فشٚضٍاٜ است. إٞیت داسد وٝ 

خاظ تشای وطص دس ٔطتشیاٖ ٚ  ٞذف اص ٚیتشیٗ ٕ٘ایص ، ایداد یه تدّی .تشویثی اص ٞٙش، ٔذ، عشاحی ٚ تاصاسیاتی ٞستٙذ

ٞای  ٞای استثاعی تشای فشٚضٍاٜ تشیٗ وا٘اَ ٞا است. عشاحی فشٚضٍاٜ ٚ ٚیتشیٗ ٕ٘ایص آٖ ٟٔٓ تٛخٝ سسا٘ٝ ٕٞچٙیٗ خّة

 .شٚضی استف خشدٜ

اٞذاف  .٘ٛس ٚ تاسیه ٞستٙذ تش اص وٓ ٞای سٚضٗ ٚ پش٘ٛس خزاب ٘ٛسپشداصی یه فأُ ٟٔٓ دس تأثیش ٔحیظ تش افشاد است چشاوٝ اتاق سٚضٙایی

 .ٔٙؾٛس  وٕه تٝ تىٕیُ فشٚش است وٙٙذٌاٖ، آغاص خشیذ تٝ اغّی دس سٚضٙایی واال، خزب ٔػشف

تٛا٘ٙذ تا احساسات،  ٞا ٔی سً٘ .ایٗ یه ٚیژٌی ادساوی تػشی است .تاصاسیاتی تػشی است تشیٗ اتضاس دس تخص سً٘ یىی اص لٛی سً٘

 وطا٘ذ.وٙذ ٚ ٔطتشیاٖ تیطتشی سا تٝ سٕت فشٚضٍاٜ ٔی تٛخٝ ٔی ایٗ ٚیژٌی خّة .ٞای خاظ ٚ خٙسیت ٔشتثظ تاضٙذ ٔٛلقیت

 .س اتتذا ٞذف ایٗ تٛد وٝ اعالفات اِٚیٝ اسائٝ ضٛدد .ضٛد فشٚضاٖ استفادٜ ٔی ٞا تشای اٞذاف تثّیغاتی تٛسظ خشدٜ ٘طا٘ٝ فالئٓ

ضٛد، صیشا آٖ دس ایداد تػٛیش ٚ فضای  فشٚضی ٔحسٛب ٔی ٘اپزیش اص ٔحیظ خشدٜ فٙٛاٖ تخطی خذایی ٌزاسی تٝ ٘طا٘ٝ

ٛالت یا عٛس ٔؤثش تا ٔقشفی خٛد ٚ ٔحػ سشفت ٚ تٝ ای تاضٙذ وٝ تٝ ٌٛ٘ٝ فالئٓ تایذ تٝ .وٙذ فشد، ٘مص ٟٕٔی ایفا ٔی ٔٙحػشتٝ

 .خذٔات خٛد تا ٔطتشیاٖ استثاط تشلشاس وٙٙذ

چیذٔاٖ 

 فشٚضٍاٜ

چیذٔاٖ فشٚضٍاٜ داسای لذست ٘فٛر فؾیٕی دس  .فشٚضی است چیذٔاٖ فشٚضٍاٜ یه ٚؽیفٝ تضسي ٚ ٟٔٓ تشای ٔذیشاٖ خشدٜ

ٞای ٞذسسفتٝ ٚ  ٞایی سا وٝ ٌاْ ٞا ٞش آ٘چٝ سا وٝ الصْ است ا٘داْ دٞٙذ تا عشح خٛاٞٙذ فشٚضٍاٜ ٔطتشیاٖ است ٚ ٔطتشیاٖ ٔی

 سسا٘ذ سا ایداد وٙٙذ حشوت دس فشآیٙذ خشیذ تٝ حذالُ ٔی

ٕ٘ایص 

 ٔحػٛالت

تٛا٘ذ یه  ٞا ٔی حاَ، ٘حٜٛ ٕ٘ایص ٚ اسائٝ آٖ فشٚضی ٞستٙذ؛ تاایٗ ٚواس خشدٜ ٙػش ٞش وسةتشیٗ ف ٔحػٛالت ٚ واالٞا تمشیثاً ٟٔٓ

فشٚضی وّیذ دستیاتی تٝ تدشتٝ تٟتش تشای ٔطتشیاٖ  فشٚضی سا اص دیٍشاٖ ٔتٕایض وٙذ ٚ عشاحی ٕ٘ایطٍاٜ خشدٜ تدشتٝ خشیذ خشدٜ

 .است

 

 گیزی نتیجهو  بندی جمع

فأّی وٝ تأثیش  فٙٛاٖ تٝ سا فشاٞٓ وٙٙذ. تاصاسیاتی تػشی ٞا آٖخشیذاساٖ سا دسن وٙٙذ ٚ ٔحیظ ٔٙاسة تشای خزب  تایذ إٞیت ا٘تؾاسات فشٚضاٖ خشدٜ

ٚ تٝ  وٙذ ٔیایٗ ٔضیت سلاتتی سا فشاٞٓ  .وٙذ ٔیدٞذ فُٕ لشاس ٔی تأثیشخشیذاس سا تحت  ٌیشی تػٕیٓداسد ٚ فشآیٙذ  فشٚضی خشدٜتش تدشتٝ  تٛخٟی لاتُ

، تشای دستیاتی تٝ ٘تایح تٟتش، تاصاسیاتی ا٘ذ وشدٜاص ایٗ ٔفْٟٛ استفادٜ  فشٚضاٖ خشدٜتقذاد صیادی اص  وٝ اصآ٘دایی .وٙذ ٔیایداد تػٛیش وّی فشٚضٍاٜ وٕه 

 .وافی اتتىاسی تاضذ ا٘ذاصٜ تٝ تػشی تایذ

ٚ  وٙذ ٔیپشاوٙذٜ تغییش  غٛست تٝ. ا٘تؾاسات ٔطتشی وٙذ ٔیٔطتشی ایفا  آ٘ی خشیذ ٌیشی تػٕیٓوٝ تاصاسیاتی تػشی ٘مص ٟٕٔی سا دس  دٞذ ٔیٔغاِقٝ ٘طاٖ 

سا دستاسٜ  ٞایی تیٙصایٗ ٔغاِقٝ ٕٞچٙیٗ  .تایذ إٞیت ایٗ ا٘تؾاسات سا دسن وٙٙذ ٚ ٔحیغی ٔٙاسة تشای خزب ٚ حفؼ ٔطتشیاٖ اسائٝ دٞٙذ فشٚضاٖ خشدٜ

تاصاسیاتی تػشی دس سفتاس خشیذ  تٛاٖ ٌفت وٝٚ دس آخش ٔی .لشاس دٞذ تأثیشخشیذ آ٘ی ٔطتشیاٖ سا تحت  سفتاس تٛا٘ذ ٔیوٝ  دٞذ ٔیتػشی اسائٝ  تاصاسیاتیا٘ٛاؿ 

 .حیاتی داسدٔؤثش ٚ  آ٘ی ٘مص
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